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Værd at vide om 
skelbrønde?
Hvorfor en skelbrønd?
En skelbrønd bidrager til at det bliver lettere for både dig 
og os at:

få hurtig adgang til kloaksystemet. Det er nødvendigt, 
hvis der senere opstår behov for at rense eller fotogra-
fere ledningen indvendig ved forstoppelse, brud eller 
anden skade.
sikre den fremtidige drift af kloaksystemet.
afgøre om det er dig eller kommunen, der skal afhjælpe 
eventuelle  driftsproblemer.

Vi anbefaler derfor at skelbrønde placeres maks � meter 
fra skel.

Ejerforhold - hvem har ansvaret?
Kloakforsyningen ejer som hovedregel den del af stikled-
ningen, som går fra skellet og til hovedledningen ude i 
vejen. Derfor skal vi vedligeholde denne del af stiklednin-
gen. Derimod skal du selv vedligeholde selve skelbrønden 
og det ledningsstykke, der er mellem skellet og skelbrøn-
den. Alt indenfor skellet er nemlig privat ejendom. Hvis 
der opstår driftsproblemer på den private del af kloak-
systemet, skal du selv sørge for at udbedre problemet for 
egen regning. 
I bycenterne ligger ejendommene tit ved fortovene, og der 
kan derfor være private installationer i offentligt areal. Se 
nærmere i pjecen ”Virker kloakken ikke”

•

•
•

Adgang til skelbrønden
Det skal være nemt for begge parter at kontrollere tilstan-
den i skelbrønden på stikledningen. Dækslet, som ofte 
befinder sig tæt ved skellet, skal derfor være synligt, så 
det altid er let at komme hurtigt til skelbrønden. Du må 
ikke lægge fliser ovenpå dækslet til skelbrønden. Undgå 
at plante dækslet til med blomster, buske og lignende. 
Du kan evt. skjule dækslet med plantekummer og andre     
dekorationer, som hurtigt kan flyttes.

Hva’ nu hvis...
...vandet forsvinder langsomt, eller det ”klukker” mærke-
ligt, når du skyller ud? Det kan være et tegn på forstop-
pelse i kloakledningen. Hvis det sker, så er det en god 
idé at begynde med at løfte dækslet til skelbrønden. Hvis 
skelbrønden er fuld af vand, er der stor sandsynlighed 
for, at kloakledningen er blokeret i Kloakforsyningens del 
af stikledningen. i den situation kan du kontakte Kloak-   
forsyningen. Vi vil herefter sende vores spulevogn hur-
tigst muligt for at rense ledningen uden udgift for dig.
Hvis kloakledningen er stoppet samtidig med, at skel-
brønden er tom, så er problemet opstået i den private del 
af stikledningen. I den situation skal du kontakte et privat 
spulefirma eller en kloakmester for at udbedre problemet. 
Denne udgift er for egen regning og dækkes ikke af Klo-
akforsyningen.
Hvis du er det mindste i tvivl, om hvad du skal gøre, så er 
det bedst at kontakte os, inden du foretager dig noget.
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Hvor skal du installere 
skelbrønden 
– og hvor kobler vi på?
Vi foreslår, at du installerer skelbrønden så tæt ved skel 
som muligt på din grund. Det er nemlig i skel, at vi slutter 
vores arbejde.

Vi kommer og kobler spildevands- 
og/eller regnvandsledningen 

fra det offentlige system på 
din afløbsinstallation. 

Vores tilkobling afhænger 
af, om du har klargjort til 

separatkloakering eller 
ej – og om vi kan bruge 

de eksisterende stik.

Vi er således to parter, 
der skal samarbejde 

for at opnå et godt 
resultat.

1. Du har klargjort til separatkloakering
Hvis du allerede har klargjort til separatkloakering inde 
på din egen grund, tilslutter vi vores regnvandsstik til 
dit regnvandsstik og vores spildevandsstik til dit spilde-
vandsstik. 

HUSK at indsende bevis til Teknisk Forvaltning for at      
arbejdet med klargøring er udført. Det gør du via en      
underskrevet færdigmelding fra den autoriserede kloak-
mester, som har separatkloakeret på din grund.  

2. Du har ikke klargjort til separatkloakering
Hvis du ikke har klargjort til separatkloakering inde på 
din grund, tilslutter vi vores spildevandsstik til dit eksi-
sterende stik og fører det nye regnvandsstik frem til dit 
skel. Du har herefter selv ansvaret for, at en autoriseret 
kloakmester separatkloakerer inde på din grund og der-
med tilslutter et regnvandsstik til vores nye regnvands-
stik. Arbejdet skal udføres inden den frist, som byrådet 
sætter.
 
3. Du har ikke klargjort til separatkloakering – og vi kan 
ikke bruge det eksisterende stik
Her ligger den offentlige ledning uhensigtsmæssigt - f.eks. 
i forhold til vores pumpestation eller på privat jord. Det 
kan således give gener for ejeren af den private jord eller 
gøre driften af Kloakforsyningens afløbssystem dyrere. 
Løsningen er derfor, at vi etablerer et helt nyt offentligt 
system. Samtidig med at vi etablerer det nye system, kan 
du vælge at lade din autoriserede kloakmester udføre     
separatkloakeringen inde på din grund. Når byrådets 
frist for separatkloakering er udløbet, nedlægger vi det 
gamle kloaksystem, der førte spildevand og regnvand ind 
i samme ledning.
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1) Du har klargjort til 
separatkloakering

HUSK at indsende bevis til 
Teknisk Forvaltning

2) Du har ikke klargjort til 
separatkloakering

1) Du har ikke 
klargjort til 
separatkloakering 
- og vi kan ikke 
bruge det 
eksisterende stik
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Hvad bidrager en 
skelbrønd til?
En skelbrønd bidrager til, at det både for dig og os bliver 
lettere at:

få hurtig adgang til kloaksystemet. Det er nødven-
digt, hvis der senere opstår behov for at rense eller  
fotografere ledningen indvendig ved forstoppelse, 
brud eller anden skade

sikre den fremtidige drift af kloaksystemet

at afgøre, om det er dig eller Kloakforsyningen, der 
skal afhjælpe eventuelle driftsproblemer.

Det er altid grundejeren, der skal bevise, om et problem 
er opstået i den private eller offentlige del af kloak- 
systemet. Det hjælper en skelbrønd med at klarlægge.

Derfor er det bedst og billigst for dig at placere skelbrøn-
den tæt ved skellet.

Ejerforhold – hvem har ansvaret?
Kloakforsyningen ejer den del af stikledningen, der er   
beliggende fra skellet til hovedledningen ude i vejen.
Derfor skal Kloakforsyningen vedligeholde denne del af 
stikledningen. 

Derimod skal du selv vedligeholde selve skelbrønden og 
det ledningsstykke, der er mellem skel og skelbrønd – det 
siger loven. Al kloak indenfor skellet tilhører din ejen-
dom. Det kaldes afløbsinstallationen og er din private 
ejendom.

Hvis der opstår driftsstop på din private del af kloak-     
systemet, skal du selv sørge for at udbedre problemet for 
egen regning. Ligeledes er en rensebrønd på afløbsinstal-
lationen altid dit ansvar. 

Adgang til skelbrønden
Det skal være nemt at kontrollere tilstanden i skelbrøn-
den. Dækslet, som ofte befinder sig tæt ved skellet, skal 
derfor være synligt, så det altid er let at komme hurtigt 
til skelbrønden. Undlad at lægge fliser ovenpå dækslet til 
skelbrønden. Undgå at plante dækslet til med blomster, 
buske og lignende. Du kan eventuelt skjule dækslet med 
plantekummer og andre dekorationer, som hurtigt kan 
flyttes. 

JA TAK NEJ TAK
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Hvad nu hvis…
...vandet forsvinder langsomt, eller det ”klukker” mærke-
ligt, når du skyller ud? Det  kan være tegn på forstoppelse 
i kloakledningen. Hvis det sker, så er det en god ide at 
begynde med at løfte dækslet til skelbrønden.

Hvis en skelbrønd tæt ved skel er fuld af vand, er der stor 
sandsynlighed for, at kloakledningen er blokeret i Kloak- 
forsyningens del af stikledningen. I den situation skal du 
kontakte Kloakforsyningen på telefon 98�� �000. Vi vil 
herefter sende en spulevogn hurtigst muligt for at rense 
ledningen uden udgift for dig.

Hvis kloakledningen er stoppet samtidig med, at skel-
brønden er tom, så er problemet opstået i den private del 
af stikledningen.

I den situation skal du kontakte et privat spulefirma eller 
en kloakmester for at udbedre problemet. Denne udgift er 
for egen regning og dækkes ikke af Kloakforsyningen.

Hvis du er det mindste i tvivl om, hvad du skal gøre, så er 
det bedst at kontakte os, inden du foretager dig noget.

VANDLÅS

VANDLÅS

VANDLÅS
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Yderligere oplysninger:
Hvis du har spørgsmål til den nye skelbrønd er du velkom-
men til at kontakte os på tlf. 98�� �000 eller på mailadressen: 
forsyningen@frederikshavn.dk.
Du kan også træffe os på adressen: 
Knivholtvej ��
9900 Frederikshavn

Du finder yderligere oplysninger om Kloakforsyningen 
på  Forsyningens hjemmeside: www.forsyningen.dk 
Her finder du også vores andre pjecer.

Hvis du oplever driftsstop, er du velkommen til at kontakte 
Kloakforsyningens på telefon 98�� �000 mellem kl. 9 og �� 
(kl. �� om fredagen). Herudover henvendelse til Falck på 98�� 
8���.

Med venlig hilsen

René Hansen
René Hansen
Afdelingschef for Kloakforsyningen

Ordforklaring:
Afløbsinstallation: Hele husets private kloakanlæg inden 
for skel.

Driftsstop: Når spildevandet ikke flyder normalt i kloakken 
på grund af forstoppelse eller fejl på ledningen (f.eks. et 
brud).

Grundejer: Den tinglyste ejer af den private grund/ejen-
dom.

Offentlig stikledning: Den del af stikledningen (se neden-
for), som går fra skellet til hovedledningen ude i vejen.

Skel: Grænsen mellem grunde - vejen er også en grund.

Skelbrønd: Brønd, der giver mulighed for at undersøge og 
rense en kloakledning.

Stikledning: Kloakledning der afleder spildevand fra ejen-
dommen til den offentlige hovedkloakledning.
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